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Maan hyvä rakenne
Pellon perusominaisuuksia ovat maalaji, rakenne, viljavuus ja vesitalous (Peltonen, 2017). Nämä teki-
jät vaikuttavat toisiinsa sekä määräävät lohkon sadontuottokyvyn. Lohkon kuivatus voi olla riittävällä 
tasolla, mutta peltomaa voi olla tiivistynyttä esimerkiksi liian märkänä kynnöstä. Vesi ei pääse sala-
ojiin vaan kerääntyy kyntöanturan päälle. Tällöin lohkolla on vesitaloudessa ongelmia, jotka johtuvat 
heikosta maan rakenteesta. Hyvä peltomaa läpäisee vettä rankkojen sateiden jälkeen, mutta toisaalta 
myös varastoi vettä huokosissaan (Alakukku & Pietola, 2002).
Pellon parantamisen tulee tapahtua kokonaisvaltaisesti. Perusasiat, joista on hyvä lähteä liikkeelle, 
ovat riittävä ojitus, kalkitus sekä monipuolinen viljelykierto, jossa on monivuotisia ja syväjuurisia 
kasveja. Työtapoja muuttamalla ja ajokertoja vähentämällä, työkoneiden painoja laskemalla tai ren-
gastusta suurentamalla voidaan vähentää riskiä tiivistää maata uudelleen.

Jankkuroinnilla ei  tehdä ihmeitä
Jotta mikä tahansa ongelma voidaan korjata, on parantamisen tapahduttava ongelman alkupäässä, ei 
niinkään ongelman ilmentymispisteessä. Jos soutuveneen tulppa lähtee irti ja vettä pulppuaa venee-
seen, ongelma huomataan vedestä veneen pohjalla. Silti ensimmäisenä korjataan juurisyy, äyskäröin-
tiä on turha aloittaa ennen kuin tulppa on takaisin paikoillaan. Vertauskuva sopii hyvin maaperän 
tiivistymien korjaamiseen (Kuva 1). 
Jos lohkon heikentynyt sadontuottokyky havaitaan johtuvan maaperän tiivistymästä, on lähdettä-
vä miettimään syitä sille, miksi tiivistymä on syntynyt. Tiivistymät johtuvat usein siitä, että pellolla 
on jouduttu työskentelemään maan ollessa vielä märkää. Jos pelto ei kuivu riittävästi, voi syynä olla 
puutteellinen tai toimimaton salaojitus tai peruskuivatus. Vaikka jankkurointi poistaisi maaperän 
tiivistyneisyyttä, ongelma toistuu nopeasti eikä muutosta parempaan tapahdu ilman kuivatusjärjes-
telmän kunnostamista.

Kuva 1 Juurisyyn tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelma voidaan poistaa todellisesti. Jankkuroinnilla 
ei voida korjata heikkoa kuivatusta.



Perusongelman poistamisen jälkeen jankkuroinnilla yhdessä syväjuuristen kasvien kanssa voidaan 
nopeuttaa pellon elpymistä ja maanrakenteen paranemista. Jankkuroinnilla voidaan aiheuttaa posi-
tiivinen kierre, jossa kasvit pääsevät kasvattamaan juuria syvemmälle ja maanrakenne ja vesitalous 
paranevat. Hyvä ja usein jopa yllättävän taloudellinen vaihtoehto on laittaa ongelmalohko 1-3 vuo-
deksi monivuotiselle viherlannoitusnurmelle, jossa kasvaa syväjuurisia nurmi- ja palkokasveja. Kasvit 
valitaan lohkon ominaisuuksien mukaan, hyviä kasveja ovat esimerkiksi ruokonata ja sinimailainen. 
Viherlannoitusnurmen yhteyteen on hyvä yhdistää pellon parannustoimia, kuten ojien perkaaminen ja 
kalkitus tai maanparannusaineiden käyttö. (Keskitalo;Peltonen;& Alakukku, 2017). 

onnistunut jankkurointi
Hyvässä kasvussa oleva nurmi on juuri oikea aika jankkuroinnille, koska nurmen juuret ehtivät sta-
biloida jankkuroinnin aikaan saaman kuohkeutuksen (Mattila, 2011). Viherlannoitusnurmen jälkeen 
ehtii kylvää lohkolle esimerkiksi syysöljykasvin, jonka paalujuuri pystyy hyvin hyödyntämään kuohke-
aa maaperää. Myös Suomessa hiljalleen yleistyvä syysrapsin suorakylvö jankkurilla on potentiaalinen 
vaihtoehto. Syksyn aikana rapsi kerkeää kasvattamaan paalujuurensa niin isoksi, että osa jankkuroin-
nin maata parantavasta vaikutuksesta saadaan kotiutettua, vaikka rapsin talvehtiminen epäonnistuisi.

Mihin jankkurointi perustuu
Jankkurin toiminta perustuu maata nostavaan ja kuohkeuttavaan terään ilman maan sekoittumista. 
Jankkurin terä nostaa maata ja aiheuttaa maassa halkeamien syntymistä, jolloin pelto jää löyhäksi 
jankkuroinnin jälkeen. Lohkolla on suuri vaara tiivistyä uudelleen jankkuroinnin jälkeen, jos pellolla 
joudutaan ajamaan raskailla koneilla tai tekemään muokkaustoimia. Tavanomainen kyntö jankkuroin-
nin jälkeen siten, että traktori kulkee vaossa, saattaa tiivistää pohjamaata entistä syvemmältä. 

Jankkurointisyvyys
Työsyvyys määritellään kuoppatestillä, josta havainnoidaan jankon sijainti. Sopiva työsyvyys on 2-5 
cm havaitun jankon alapuolella. Tätä syvemmälle menevä muokkaus syö polttoainetta ilman hyötyjä. 
Maan tulee olla sopivan kuivaa myös työskentelysyvyydessä ja maan pitää murustua. Jos maasta saa 
tehtyä nauhan, se on liian märkää ja jankkurointi saattaa aiheuttaa tiivistymistä. Liian kuiva maa taas 
aiheuttaa tarpeettoman suurta tehon tarvetta ja maa lohkeilee isoihin lohkareisiin. (Mattila, 2011).

Kuva 2 Sopiva työsyvyys määritetään kaivamalla lapiol-
la. Tässä jankko löytyi noin 25 sentistä ja maa oli sopivan 
kuivaa jankkurointiin. Jankkuri on varustettu leikkuriterillä 
sekä pakkerirullilla, jotta jankkurointi onnistuisi kasvavaan 
nurmikasvustoon (Teemu Rekola 2018)

Kuva 3 Työjälkeä on hyvä seurata myös 
työn aikana. Jankkuri jättää siistiin viillon, 
mutta tässä tapauksessa viilto jäi hieman 
korolle pellonpinnasta tehden pellon pin-
nan? poikittain jankkuriuriin nähden epä-
tasaiseksi. (Teemu Rekola 2018)



Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
Facebook: Elinvoimainen kasvitila -ryhmä

Jankkuroinnin kustannukset
Jankkuri on työkone, joka voi olla järkevä ostaa yhteiskäyttöön, jos urakoitsijaa ei ole saatavilla. Yhteis-
käytöllä voidaan vähentää jankkuroinnin kiinteitä kuluja merkittävästi hehtaaria kohti (Taulukko 1).
Jankkurointi ei ole kevyt, eikä halpa toimenpide. Työ on hidasta, noin hehtaarin tunnissa, ja isommilla 
pinta-aloilla traktorin ja kuljettajan kustannukset nousevat itse työkonetta suuremmiksi. 

Taulukko 1 Jankkuroinnin kustan-
nukset per hehtaari eri ajomäärillä 
vuodessa.
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Kuva 4 Tämä ei ole tavoitetilanne. 
Jankkuri nostaa suuria paakkuja 
pohjamaata. Pohjamaa on tässä tapa-
uksessa liian kuivaa. (Teemu Rekola 
2016)


